
                                                                            
 

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 
  

HANS SEIDEL STIFTUNG 
 

JEAN MONNET MEĐUSVEUČILIŠNI CENTAR IZVRSNOSTI OPATIJA 
  

 
Drugi stručni tečaj :“UVOD U NJEMAČKO PRAVO – OBVEZNO I STVARNO 

PRAVO BGB-a“ 
 

 
Poštovane profesorice i profesori, kolegice i kolege, 
Prodekan za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji 
s Jean Monnet Katedrom za europsko javno pravo i Katedrom za strane jezike 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci organiziraju drugi stručni tečaj «Uvod u 
njemačko pravo». Tečaj će se održati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci od 6. 
do 8. lipnja, svako poslijepodne s početkom u 16:00 sati – Plava dvorana, a voditelj je  
prof. dr. sc. Gerald G.  Sander, s Hochschule für öffentliche Verwaltung und 
Finanzen Ludwigsburg.  
  
Osnovni sadržaj tečaja ove će godine obuhvaćati razne aspekte razvoja njemačkoga 
građanskog prava te odabranih instituta BGB-a i drugih pravnih izvora.  
Tečaj je zamišljen i kao prigoda za usavršavanje stručne pravne terminologije 
njemačkoga jezika. 
 
Tečaj je besplatan, a po njegovom okončanju polaznici će dobiti uvjerenje o 
pohađanju tečaja, koje će izdati Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Pozivaju se svi 
zainteresirani da se do 2. lipnja 2017. prijave na adresu e-pošte Katje Dobrić 
Basaneže, prof.: kdobric@pravri.hr. Prijavi nije potrebno prilagati nikakvu 
dokumentaciju o poznavanje njemačkog jezika, već tek naznačiti način na koji je 
kandidat do sada učio njemački jezik (na fakultetu, u školi, na tečaju i sl.).     
 
Ovim putem Vam izražavamo iskrenu dobrodošlicu na predavanja, a čast nam je 
pozvati Vas i  na otvaranje tečaja, u utorak, 6. lipnja 2017. u 16:00 sati.   
 
S poštovanjem  
 
Izv. prof. dr. sc. Budislav Vukas  
Prodekan za međunarodnu suradnju  
 

mailto:kdobric@pravri.hr


Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat  
Predstojnica Jean Monnet Katedre za europsko javno pravo  
 
Dr. sc. Martina Bajčić 
Katja Dobrić Basaneže, prof.   
Katedra za strane jezike  
 
U Rijeci 2. svibnja 2017. 
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